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Några viktiga händelser!
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Ny boklansering.
Miniföreläsningar
Årsfest, Grand Hotel, Lund
Våra symposium
Mittelendagen, Höör
Utflykter
Omistliga företeelse

Fler aktiviteter kommer med särskilt utskick. Glöm inte
följa informationen på vår hemsida och våra
Facebookkanaler..

*******************
"Skåne i
omvärlden
och
omvärlden i
Skåne"!

Några viktiga datum att redan nu notera i Er agenda..
Lö 10 mars Årsmöte Vänföreningen
Årsfest med Boksläpp på Grand Hotel
Lö 14 april Miniföreläsningar
To 26 april presidiet möte
Må 7 maj Vänföreningen möte
Lö 19 maj Utflykt till Ven
Må 14 maj Akademien möte
Må 27 aug presidiet möte
Må 3 sep Vänföreningen möte
Må 10 sep Akademien möte
Lö 6 okt Årets Medelpunkt
Må 29 okt presidiet möte
Må 5 nov Vänföreningen möte
Må 12 nov Akademien möte
I övrigt har vi planerat in två föreläsningar under hösten samt
en utflykt till Söderslätt.
Övrigt i programmet som är under planering,
informerar vi separat och i kommande nyhetsblad. Glöm inte att följa
oss på hemsidan och på våra Facebooksidor.

Från och med
nästa nummer
kommer vi att
presentera var
och en av
ledamöterna i
den Skånska
Akademien.
*

*******************

På gång..
Vi kommer i nyhetsbrevet framledes presentera var och en av
Akademiens ledamöter i några korta meningar.

Årets Miniföreläsningar
De populära miniföreläsningarna fortsätter även detta året och startade
den 20 januari med separata utskick. Först ut var Bengt Knutsson med
temat "Arabiska visdomsord om du vill förstå hur araberna tänker och
agerar".
Pelle Sundelin och hustrun Anki var vår andra föreläsning och på temat,
"Från Peru till Belgien". Pelle är som bekant präst och driver
Stiftesgården Åkersberg i Höör.
Föreläsningarna avslutades med en god lunch i den behagfulla Grand
Hotellmiljön med drygt 25 deltagare närvarande denna premiäromgång.
Vår landshövding och akademiledamot, Anneli Hultén kommer också att
medverka i vårt program med miniföreläsningar under året.
Anders Winther håller i dessa spännande föreläsningar till vilket man
också gör sin anmälan om att delta via "anders.winther@comhem.se"

Lite
tillbakablick
kring de
senaste
aktiviteterna

Stol No 14 i Akademien..
Martin Martinsson, vår director, är först ut i vår presentation av
Akademiens medlemmar.

Våra
symposium och
andra
aktiviteter
*

Martin med öppningstal på mittelendagen nyligen..

Tullstorpsstenen
En omistelig
företeelse

Martin har avverkat sitt första år som director för
akademien, vilket också gett oss en del nya rutiner. Han
har bland annat infört ett presidium som har att handha de
löpande arbetsuppgifterna inom Akademien.
Martin har skaffat sig mycket erfarenhet och rutin sedan han
avlade sin studentexamen i Lund 1969. Hans yrkeskarriär har
kanske varit att säga i ord, det som toner skall bli. Bakom hans
höga formella befattningar som tidvis varit byrådirektör, chef och
ledare, finns ett arbete som handlat om att organisera och skapa
utrymme och verktyg för skapande humanister med musik som
inriktning.
Att ha varit Chef för utbildningar som Musikskola i Vellinge, eller
för Musikhögskolan i Malmö höra hemma i något som handlar om
långsiktiga mål. Medan rollen som direktör för Rikskonserter i
Stockholm eller Musik i Syd m.fl, har givit oss som
Musikkonsumenter en omedelbar utdelning utan att vi har behövt
se arbetet bakom.
Hans verksamma kulturarbete och engagemang med många
skiftande och ledande organisationer inom musik, körverksamhet,
film eller bara kultur i allmänhet, har belönat honom med Kunglig
medalj och den Kungliga Akademiens Medalj för Tonkonstens
främjande.
Musiken är med all tydlighet en rådande kraft i familjen, där
hustrun Chatarina Martinsson är bitr. orkesterchef för Malmö
Symfoni Orkester.

Några noteringar.
Bokensläpp på årsmötet på Grand Hotel, Lund
Ett spännande inslag på vår årsfest denna gång.

På Tullstorps kyrkogård..

Mittelendagen i Höör
*
Skånska
Akademien
står inte bara
i mitten av
Skånskt
kulturliv, vi
står stabilt i
mitten
*

På Tullstorp kyrkogård, 1,5 mil nordost om Trelleborg, står ett unikt
minnesmärke. Inga skyltar med
sevärdhetskringlor har hittills visat
vägen till denna plats och
informationen om detta fantastiska,
tusenåriga minnesmärke har varit
sorgligt minimal. Skånska Akademien
har, tillsammans med Svenska
kyrkan, Jordberga gods, Trelleborgs
kommun m.fl., gått samman i ett
projekt som lyfter fram detta
bokstavligt talat tunga
vikingaföremål till den höga placering
på rangskalan över besöksmål som
det faktiskt förtjänar.
De kostsamma och dyra vägvisarna
har emellertid åter igen visat sig vara
ett ganska svårt problem. Trots tidigare ansträngningar finns ännu inte
någon lösning på detta problem. Madeleine Brandin, ledamot i
Tullstorpsprojektet och i styrelsen för Akademiens Vänförening, har
fortsatt jobba med frågan. Projektgruppen nu se över vilka möjligheter
som kan stå till buds för att gå vidare.

Malmö Chamber
Music

Under fem dagar, 21-25
september, välkomnade
Håkan Hardenberger,
konstnärlig ledare och vår
tids störste trumpetsolist,
och Musik i Syd,
internationella och svenska
stjärnartister till Malmö.
Malmö Chamber Music gav
publiken storartade och
spännande konsertupp-levelser på högsta internationella nivå. Under de
fem dagarna framträdde stjärnartister från olika delar av världen och i
det lilla och nära formatet gav de sina högst personliga tolkningar.

Swingle Singers
I Skåne utgår vi
ifrån
mittpunkten
*

Musik i Syd genomförde Lund Choral Festival mellan 17-23 oktober, det
som blivit landets största körfestival i sin art och som firade 10 år. Bland
höjdpunkterna i konsertutbudet fanns ett gästspel lördagen den 22
oktober av den legendariska engelska vokalensemblen Swingle Singers –
gruppen, som sedan 60-talet tagit a cappella-sången till hisnande
höjder, från 60-talets Bach-arrangemang till komplicerade
vokalversioner av poplåtar, jazzstandards och klassiska verk.

Mittelendagen i Höör
Mittelendagen den 7 oktober. Höjdpunkten var utdelandet av
vandringspriset ”Skånes Medelpunkt” som gick till Filmskaparen Jan
Troell.

Notera redan
nu "Mittelendagen" i er
agenda
*

Bokmässan i Göteborg den 30 september..

Under årets Bokmässa i Göteborg var även den Skånska Akademien
synlig. Emma Ulvæus visar här
fram ett arbete med
utgångspunkt för de symposium
Akademien håller.
Undertecknad var närvarande på
bokmässan och tyvärr var det
tidvis så bökigt som pressen
påvisade. Men några bokalster
fick följa med hem som vanligt
och parkera på nattduksbordet.

Vänföreningen gör en utflykt till Ven den 19
maj och möter Tycho i vårens färger.

Ett
medlemskap
är ett stöd för
Skånskt
kulturliv.
*

Vi har också den stora glädjen att få Peter Linde med astronomi som
huvudämne som vår ciceron under färden. Samling sker vid kajen för
Ven-trafiken i Landskrona.
Vi besöker Kyrkbacken S:t Ibb kyrka och Backafallsbyn.
Men börjar med en guidad tur i destillerit innan vi intar vår buffetlunch.
Därefter fortsätter bussturen till Uranienborg/Stjärneborg.
En tur på Tycho Brahe Museet/Stjärneborg med guide fram till
eftermiddagskaffet innan vi ställer färden hemåt via Bäckvikens hamn.
Priset inkluderar besök i S:t Ibbs kyrka, rundvandring med guid i
Destilleriet, lunchbuffé med måltidsdryck, entre och rundvandring med
guide i Tycho Brahemuseet, eftermiddagskaffe, bussturer samt
båttrafiken.

Följ oss på de
sociala
medierna!

Glöm inte att det lönar sig med ett medlemskap i vänföreningen. Det
åstadkommer man med att sätta in en hundralapp på samma sätt som
man betalar avgiften för resan här. Glöm då inte att skicka era
kontaktuppgifter till kassören också.
Pris: Vänföreningen bjuder på inträde och kaffe på Tycho Brahe museet.
570:- p.p. (alla priser är cirkapriser och kan komma att ändras).
Anmälan till utflykten skall göras via ett mail till
cge.johansson@gmail.com och genom att sätta in avgiften som
meddelas senare, på Bg: 842-7817.
Sista anmälningsdag är den 28 april.

Model Uranienborg. Finns på Malmö Sjöfartsmuseum.
Informationen om Hven-utflykten kommer även att skickas ut i god tid
med separat utskick.

Medlemskap

Skånska Akademiens vänförening tar gärna emot fler medlemmar!
Informera släkt och vänner om aktiviteterna och låt dem anmäla sig till
föreningens kassör Carl-Gustav Johansson, cge.johansson@gmail.com
Medlemsavgiften är 100kr/år och betalas in på bankgiro: 842-7817.
För er som redan är medlemmar, glöm inte att betala in
årsavgiften för 2018.!

************

Våra sociala medier
Ni har väl inte missat att Skånska Akademien och dess vänförening
numera också finns på Facebook?!
• Skånska Akademien på Facebook:
https://www.facebook.com/Sk%C3%A5nska-Akademien108606025865196/?fref=ts
• Skånska Akademiens Vänförening på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/769833909818511/?fref=ts
• Skånska Akademien och vänföreningens hemsida:
http://www.skanskaakademien.se/
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